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BEVEZETO

Balassagyarmat kedvez6 fekvesenek koszonhet6en mar tobb szaz eve
lakott hely. A telepiiles neveben hordja eredetet: egyik honfoglal6
torzsiink (Gyarmat) tagj ai telepedtek meg itt.
Ezen a videken mar a r6maiak idejen is fontos utvonalak futottak at,
melyek Pann6niat az eszaki es keleti teriiletekkel kotottek ossze.
A kozepkorban ilyen fontos utvonalnak szamitott az Ipoly volgyeben
a Kassa-Vise grad, majd budai ut. Az Ipoly foly6 atkelesre alkalmas
helyei igy termeszetes forgalmi csom6pontoknak es a kereskedelem
egyik ellen6rz6 allomasanak szamitottak. A forrasok szerint Gyarmat
1330-t61 vasaros hely. Elmondhat6, hogy kozepkori viragzasa idejen
varosunk nemcsak gazdasagi, hanem kozigazgatasi kozpontta is
kezdett valni. A torok h6ditas idejen, a harcok soran tobbszor cserelt
gazdat, mig vegiil 1663-ban a torok elfoglalta es felegette . A varos
1690-es evekt61 Balas sa Palnak koszonhet6en ujjaepiilt.
A 19. szazad kozepere egy vallasaban es etnikumaban (magyarok,
r6mai kato1ikusok, evangelikusok, zsid6k, reformatusok, szlovakok,
szerbek stb.) is szines telepiiles jott letre. A szazad veget61 az els6
vilaghaboruig tart6 id6szak a nagy epitkezesek (k6rhaz, bir6sag,
penziigyi palota, tisztvisel6telep stb.) kora volt, ekkor alakult ki a mai
varos szerkezete. Az egykori mez6varosb61 gyorsan novekv6
lakossagli megyeszekhely, igazgatasi, kereskedelmi es penziigyi
kozpontja lett N 6grad megyenekAz els6 vilaghaboru vegen az OsztrakMagyar Monarchia felbomlasaval a Trianoni dontes kovetkezteben
Medvacz Lajos
Balassagyarmat hatarvaros lett.
Balassagyarmat Yaros Polgarmestere
A rendszervaltas 6ta ismet egy megujul6, valtoz6 varosban eliink.
Napjainkban a 16 ezer lakosu Balassagyarmat nem csak a 29
telepiilesb61 a116 kistersegnek, de N6grad megye teljes nyugati reszenek is a kulturalis, oktatasi, egeszsegugyi,
kereskedelmi, gazdasagi, igazsagszolgaltatasi es kozigazgatasi kozpontja. Az elmult huszonket esztend6ben nem csak
az Ipoly-volgye telepiileseivel, hanem a komyez6 orszagok es Europa mas nemzeteinek varosaival is j6 kapcsolatokat
alakitottunk ki. Az Eur6pai Uni6ba val6 belepesiinkkel, ezek a kapcsolatok kozvetlenebbe valtak, tovabb er6sodtek.
Hat varossal van testver telepiilesi kapcsolatunk: a nemet Heimenkirch, az olasz Lamezia Terme, a Iengyel
Ostroleka, a roman Dej, a szlovak Slovenske Darmoty, es az ukran Szojva varosaval.
A testvervarosi kapcsolat ket telepiilest osszekot6 szoros kapocs. A palyazat lehet6seg nylijtott testvertelepiilesi
hal6zati kiepitesere, mely el6segiti a testvervarosok tematikus es sokoldalu egyiittmiikodesenek fejl6deset.
A projektiink f6 celja a ,tematikus hal6zat" letrehozasa a hataron ativel6 kapcsolatok er6sitese.
A projekt ket eves id6tartama alatt a testvertelepiileseinkkel val6 talalkoz6ink so ran megismerkedtiink egymas eletevel,
hagyomanyaival. Az Onkormanyzataink kozigazgatasi, ifjusag politikai, nevelesi munkajaval, ezaltal a hataron atnyul6
egyiittmiikodes er6sodese az onkormanyzatok, egyes intezmenyek, kozossegek, es non-profit szervezetek kozott.
A testvervarosi talalkoz6 keretei kozott magval6sul6 programok lehet6seget biztositanak egymasnak arra, hogy
a telepiilesek lakosai megismerjek egymas kulturajat, gasztron6miajat, hagyomanyaikat, vendegszeretetiiket.
A kialakult szemelyes ismeretsegek remenyeink szerint hozzajarultak ahhoz, hogy er6sitsek kozos eur6paisagunk
erzeset.
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DIAKJUNIALIS
Balassagyarmat 2010. junius 9-11.

A DIAKJUNIALIS a kozepiskolai diakrendezvenyek csucspontja, ketezer
balassagyarmati diak reszvetelevel az utols6 tanitasi napokon zajl6 sportiigyessegi es szellemi vetelkedoket, sz6rakoztat6 programokat tartalmaz6
rendezveny.
A Diakjunialis ideje alatt az iskol<ik kiilnbozo szinii ruhazatot viselnek, ami
megalapozza a rendezveny kamevali hangulatat.
A fesztivalon is nagy hangsuly fektetiink az egeszseges eletm6dra nevelesre,
az ifjusag egeszsegtudatossaganak fejlesztese, melynek fontos eleme a mozgas es
a sport. Az iskolak tornatermeiben, es a varos sportletesitmenyeiben labdarugas,kezilabda,- kosarlabda.- roplabda, -asztalitenisz bajnoksagon merkoztek
egymassal a kiilonb0z6 iskolak fiu es leany csapatai, a Nagyligeti Sporttelepen
pedig fekvenyom6 bajnoksagot rendeztiink.
A Miivelodesi Kozpontban zajlott az irodalmi, zenei es Eur6pai Unio ismereti
szellemi vetelkedoknek, melyeken tudasukr6l es altalanos miiveltsegiikrol adtak
szamot a diakok.
Az Utolshownap reggelen a diaksereg a varos kozpontjaban levo Megyehaza elott
gyiilekezett iskolankent es6iiz6 tancokat mutattak be, mely utan varos foutcajan
latvanyos es zajos kamevali felvonulas vette kezdetet.
A Miivelodesi Kozpont udvaran zajlott a vetelkedok csucsa a ,Nagyvetelkedo",
mely trefas, iigyessegi es szellemi feladatokat, valamint elozetes feladatkent kapott
szinpadi bemutat6kat tartalmazott. A vetelkedok soran az iskolai csapatok
teljesitmenyet nemzetkozi zsiiri ertekelte.
A resztvevok, a nemzetkozi zsiiri es a meghivott szlovak es roman vendegek is j6l
sz6rakoztak a kival6 hangularu vetelkedon, mely aktivizalja a diakokat es
a pedag6gusokat egyarant.
A sportversenyeken es vetelkedokon szerzett pontok osszesitese alapjan a gyoztes
a Balassi Balint Gimnazium, a masodik helyet a Szent-Gyorgyi Albert Gimnazium
es Szakkozepiskola, a harmadik helyet pedig a Ridens Specialis Iskola es
Szakiskola diakjai szereztek meg.
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SPORT KONFERENCIA
Balassagyarmat 2010. julius 9.

A konferencia elso reszeben a szabadidosport es az utanp6tlas neveles
fontossagar61 sz6lt a tanacskozas. Az eload6k felhivtak a hallgat6sag figyelmet arra
a tenyre, am it soh a nem szabad szem elol teveszteniink, hogy a szabadidosport nem
csupan esztetikai es egeszsegiigyi kerdes, hanem gazdasagi kerdes is. Meglepo
adatokkal szolgaltak az aktivan, sportosan elok es nem sportol6k egeszsegiigyi
helyzeterol. Az iskolakb61 es munkab61 val6 kieses gazdasagi, felkesziiltsegi
tendenciair61. Ezert is sziikseges feltetleniil kovetendo mintanak, eletformanak
tanitani a rendszeres, j61 megvalasztott szabadidosportot. Ez termeszetesen nem
miikodik komoly szakmai segitseg nelkiil. Ezt a segitseget jelentos reszben
a szakkepzett edzoknek es sportorvosoknak kell felvallalni. Masreszben kiemelten
kell kezelni, mint utanp6tlas bazist. Hiszen a versenysport nagy letszammal talalhat
megfelelo alanyokat a j6 alapokkal bir6 fiatal amator sportol6k kozott. Sajnalatos
viszont az a teny, hogy nalunk Magyarorszagon csak nyomokban talalhat6 meg
a szabadidosport tarsadalmi szintii tamogatasa, mint ahogyan a kello letszamu j61
kepzett, amatorokkel foglalkoz6 sportorvos, szakedzo. Amennyiben komoly
elorelepest szeretnenk e teren, ugy feltetleniil tobb tudast, idot, anyagiakat kell erre
forditanunk.
A talalkoz6 masodik reszeben az utanp6tlas es a kivalasztas fontossagar61 sz616
eloadasok bangzottak el. Miszerint a kivalasztas nem lebet, csupan spontan
folyamat, biszen ez esetben szamos komoly tebetseg marad parlagon
Magyarorszagon de Europa tobb orszagban is. Hiszen alig van szervezett forma es
a meglevo rendszerek is csak nagyon sziik, elsosorban fovarosi , varosi
komyezetbol meritenek .. A j6 szinvonalu utanp6tlas neveleshez j61 miikodo
szakmai miibelyekre,j61 kepzett es megbecsiilt szakemberekre es feltetleniil sokkal
kiterjedtebb es szinvonalasabb infrastrukturara van sziikseg .. Szamos j6 pelda is
van kialakul6ban, erre erdemes odafigyelni es peldakent kovetni, ittbon es
kiilfoldon is akar a kozvetlen komyezetiinkben is. Szlovakia, Lengyelorszag, nem
is beszelve Ausztria, Nemetorszag j6 szinvonalu utanp6tlas nevelo es tehetseg
kivalaszt6 munkajar61. Az eloadas utan tartott f6rumon a testvervarosok altai
delegalt sportszakemberek mondtak el sajat tapasztalataikat, ebbol kihallottuk,
bogy bazai eload6nk belyesen tartak fel erossegeinket, gyengesegeinket, es, bogy
val6ban van mit tanulnunk egymast61.. Kozos megallapitasunk, bogy sziikseg van
basonl6 temakorokben, nem "csak" ilyen atfog6, banem melyebbre bat6,
reszletekkel tobbet foglalkoz6 tematikus konferenciakra, hogy eredmenyesebben
tudjunk dolgozni, hogy a fejlodes fenntarthat6legyen.
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XXIV. PALOC TRIATLON
Balassagyarmat 2010. julius 10 -11.

Varosunkban 24. alkalommal rendeztuk meg a Pal6c Triatlont. Az Eur6pai Uni6s
tamogatassal rendezett verseny lehet6ve tette, hogy a klasszikusan ,gyarmati"
versenyszamot a Valto Magyar Bajnoksagot ismet mi rendezhettUk. A verseny nyilt
nemzetkozi rendezveny volt, Magyar Bajnoksag, Videk es Budapest bajnoksag,
valamint Ranglista verseny egyben.
Szakmailag szerencses volt es jelent6sen javitott a verseny biztonsagan, hogy
sikerult a kerekparos dep6hoz vezet6 utat 300m hosszusagban 50 em szelesseggel
kib6viteni. Lehet6ve teve ezzel a kes6bbiekben is a verseny j6 szinvonalu,
biztonsagos lebonyolitasat.
A ket versenynapon 1247 indulast regisztraltunk, kUlonfele korcsoportokban es
versenyszamokban. Az eredmenyesseg elvitat-hatatlan, hiszen az 1247 indul6n
kivlil mintegy 3000 f61atogat6 volt, akik meglatogattak a rendezvenyt.
A megjelentek j6 szinvonalu kiszolgalasara, a verseny magas szinvonalu
megrendezesere volt garancia a rendelkezesunkre all6 penzosszeg, valamint az
a 154 f6, akik ellatasert es csekely ajandek fejeben dolgoztak a rendezveny
sikeressegeert. Az orszagban el6sz6r sikerult el6 egyenes adasban kozvetiteni
a Magyar Bajnoksagot, nagyszerii 6sszefoglal6kat lathattunk az M1 , a Duna Tv,
A Hires az Echo Tv-n, es a VTv is kihasznalta az ittlev6 technikat es a miiholdas
k6zvetit6 kocsi segitsegevel szinten e16 kozvetitest adott, majd kes6bb
6sszefogla16kat az esemenyr61. A versenynek sajat honlapot szerkesztettUnk.
A sport szakrna a Magyar Triatlon Szovetseg es a triatlonos tarsadalom nagyon
pozitivan ertekelte a rendezvenyt.
Szamos kiser6 program kozUl az egyik a regi6 kezmiiveseinek megjelenesere adott
lehet6seget, amitaj6v6ben is szeretnenkkihasznalni.
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TESTVER TELEPULESEK TRIATLON
2010. augusztus 4-20.

A rendezveny soran meghiv6kat , kezbesitettiink" Balassagyarmat testver
telepiilesei szamara.
Ennek soran, 2010. augusztus 4. - augusztus 20-ig 143 kmtusztunk, es 8464 km-t
futottunk es kerekparoztunk. 12 orszagon keresztiil: Szlovakia (Szlovakgyarmat,
Golianovo ), Ausztria, Nemetorszag,(Heimenkirch) Csehorszag, Lengyelorszag,
(Ostroleka) Ukrajna (Szojva), Magyarorszag, Romania (Des), Bulgaria,
Gorogorszag, Olaszorszag (Lamezia Terme, Pavia, Vatikan Castell Gandolfo)
Szlovenia, utvonalon ertiik el ismet Balassagyarmatot.
Utunk soran hiret vittiik varosunknak, orszagunknak. Minden testvertelepiilesnek
es XVI. Benedek papanak is vittiink ajandekba 1-1 db Magyar k6rist, es minden
telepiilesr6l hoztunk egy ,marek" foldet, amit a Szentatya megaldott. A hozott
foldet itthon osszekeverve mi is iiltetiink bele egy fat. Ezzel a nepeink baratsagat
szeretnenk kifejezni.
Peldat mutattunk, kitartasb61 , emberi kiallasb61 , problemamegoldasb61 es olyan
kozvetlen emberi kapcsolatokat alakitottunk, ami k6zos Eur6panknak feltetleniil
erenye lehetne.
Szinte minden erintett telepiilesen 6szinte elismeressel, nagy szeretettel fogadtak
es fogadtak el meghivasunkat, kozos rendezvenyeinkre. A programunk
megval6sitasa soran, papai audiencian vehettiink reszt, XVI. Benedek Papa
fogadta a delegaci6nk vezet6jet es magyar nyelven iidvozolte a sportol6kat, mint
egyfajta zarandoklat resztvev6it. Utunkr61 folyamatos ismertet6t adott a Hir TV,
az M1, es tobb regionalis TV, valamint a VTV, es a N6grad megyei Hirlap is.
Termeszetesen a testver telepiilesek, regionalis hireiben is jelentek meg hirek
az esemenyr6l. Megerkezesiink utan ket alkalommal, kozonsegtalalkoz6n
tarthattunk elmenybeszamol6t, ismertet6t utunkr6l, ahol bemutattuk az utr6l
kesziilt filmet es szamos fot6t is.
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TAPASZTALATCSERE
Slovenske Darmoty 2010. augusztus 17-22.

Szlovakgyarmati tapasztalatcsere kozponti temakore a kozigazgatasi rendszer
mukodese volt, emellett a turisztikai konferenciahoz kapcsol6d6an a szlovakiai
turisztikai koncepci6ba a wellness turisztikai fejlesztesekbe is betekintest nyertek
a testvertelepulesi delegaci6k. Szakmai kirandulason vettunk reszt, Dudincebe
utaztunk aut6busszal. A delelotti szakmai tanacskozason neves szlovak
turisztikai szakemberek bemutattak a losonci regi6 a wellness turisztikai
kinalatat. A tudatos egeszsegmegorzes, azaz az egeszsegtudatos magatartas
eloterbe kerlilesevel a turisztikai kinalatnak immar tendenci6zusan novekvo
szegmense a turizmus azon agazata, ahol a turista utazasanak fO motivaci6ja:
egeszsegi allapotanak megorzese, javitasa. Tehat a megelozesre a wellness,
illetve a gy6gyulas erdekeben, az egeszseg turizmus egyre nepszerlibb.
Ezt kovetoen latogatast tettiink a terseg egyik legdinamikusabban fejlodo
wellness centrumaban a hokovcei Park Hotelben. Az intezmeny megtekintese
utan a resztvevok gyakorlatban kipr6baltak az intezmeny wellness
szolgaltatasait. Az elmenydus napnak melt6 zarasa volt a 330 eves Kastely
Pi nee ben megtartott bork6stol6val egybekotott vacsora.
Masnak delelott a testver-teleplilesi klildottsegek reszt vettek az Allamalapit6
Szent Istvan Dnnepsegen, melyen unnepelyes keretek kozott fogadtuk
a hazaerkezo ,Testvervarosok" Nonstop Triatlon resztvevoit. Delutan
a vendegdelegaci6k a tobb szaz fOnyi helyi polgarral egyutt sz6rakoztak
a balassagyarmati es a szlovakgyarmati terseg sport, folkl6r es egyeb muveszeti
bemutat6in es az esti tancmulatsagon.
A parbeszed es tapasztalatcsere negyedik napjanak temakore a kozigazgatasi
rendszerekrol sz6lt. Szlovakia kozigazgatasi rendszeret mutatta be a szlovak
kozigazgatasi szakemberek.
A kozigazgatasi, oktatasi, kulturalis es sport intezmenyek mukodtetese,
fenntartasa minden onkormanyzat szamara kiemelt a telepiiles jovojet
meghataroz6 feladat, hiszen ezek az intezmenyek hatarozzak meg a polgarok
eletminoseget. A prezentaci6k alapjan megallapithatjuk, hogy ezek
az ertekrendek es celok a talalkoz6n resztvevo orszagokban egyforman fontosak.
Az onkormanyzatok feladatai azonban a telepliles nagysagahoz merten eltero
nagysagrenduek. Delutan Apatujfaluban folytat6dott a bor es gasztroturisztikai
tapasztalatcsere.A Tortenelmi Pinceben
a szlovakgyarmati es zelovcei
pinceszetek borait k6stoltak meg a tapasztalatcsere resztvevoi. Keso ejszakaba
ny(tl6an szakmai es barati beszelgetesek zajlottak. Egyiitt tancoltak a delegaci6k
az eur6pai slagereket is remekiil jatsz6 szlovak egyiittes zenejere.
A tapasztalatcsere kozos elmenyei es tapasztalatai alapjan felmeriilt
a testvervarosi kapcsolat kialakitasanak gondolata Szlovakgyarmat es
Heimenkirch kozott.
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TURISZTIKAI KONFERENCIA
Balassagyarmat 2010. augusztus 18.

Balassagyannat tersegenek jelentos idegenforgalmi vonzerovel rendelkezo telepiilesei es testvervarosainak
reszvetelevel turisztikai konferenciat rendeztiink Balassagyarmaton.
A balassagyarmati kistersegenek termeszeti es epitett ertekeit bemutat6 turisztikai kiallitasa a konferencia
resztvevoin kiviil nagy on sok latogat6t vonzott.
A turisztikai szervezetek bemutatkozasat is tartalmaz6 kiallitast szinesitette Iliny, N6gradgardony,
Dregelypalank, Dejtar, Ersekvadkert, Hont, Nagyoroszi, Patak nepviseletes bemutat6ja, es a specialis eteleibol
tartott k6stol6ja, melyekre a ezeken telepiileseken gasztron6miai fesztivalokat szerveznek.
A resztvevoket lenyiigozte a nepviseletek szepsege es sokszinusege, nepzenek es tancok ritmusa es hangulata.
A testvervarosi delegaci6k tagjainak a kuriinalis elvezeten rul nagy elmenyt jelentett, hogy magukra olthettek
a kiilonbozo nepviseletes ruhadarabokat.
A szakmai konferencia temaja Balassagyannat es tersege , valamint a testvertelepiilesek idegenforgalmi
tevekenysegenek bemutatasa volt. Balassagyarmat tersegenek latvanyos-sagair61, szallashelyeirol,
vendeglat6egy-segeirol, rendezvenyeirol tartott prezentaci6t Balassagyannat Kisterseg Tobbcelu Tarsulasa,
a Sugarkankalin Turisztikai Egyesiilet, es N6gradgardonyi Egeszsegugyi es Well ness Centrum.
A hazigazdak prezentaci6i utan a testvertelepiilesek mutattak be idegenforgalmi nevezetessegeiket, turisztikai
program kinalatukat.
A konferencia masodik reszeben szakmai muhelybeszelgetes kereteben taglaltuk az idegenforgalmi
egyuttmukodes lehetosegeit, melynek kozeppontjaban az ifjusagi csereudultetes, illetve a fesztival-turizmus alit.
A beszelgetes rairanyitotta a figyelmet arra, hogy a magyar turisztikai szervezeteknel, elso sorban a civil
szervezeteknel, problema az idegen nyelven val6 kommunikaci6, melyen az eredmenyesseg erdekebenjavitani
kell.
A delutan folyaman a konferencia resztvevoi szakmai latogatas kereteben megtekintettek Balassagyannat
templomait, muzeumait, kiallit6helyeit, es egyeb idegenforgalmi nevezetessegeit.

Citizensh~

EA<fA
Europe for Citizens
Programme

EQucation, AudinviSui.ll &Cultprt
ExecufiV( Agency

TAPASZTALATCSERE
Heimenkirch 2010. november 26-30.

A nemetorszagi bajor testvertelepiilesiinkre egy 20 f6s delegaci6 utazott el
az adventi varosi iinnepekre. A latogatasra 2010. november 26-30. -a kozott keriilt
sor. A talalkoz6n a projekt briisszeli monitoring ellen6re Claudia Mondino is reszt
vett.
A tobb napos program soran megismerkedhettiink Heimenkirch
onkormanyzatanak felepitesevel, feladataval, kepvisel6testiiletevel.
Talalkoztunk a helyi kozigazgatasban dolgoz6kkal, onkormanyzati kepvisel6kkel.
Talalkoz6nk kiemelt temaja az onkormanyzatok feladata az ifjusag oktatasa,
nevelese, valamint az id6sek helyzete, gondozasa teren. A talalkoz6ra
megvalasztott temakr61 mind a helyiek, mind a vendegek egy konzultaci6
kereteben beszeltek. Kepekkel illusztralva bemutattak, es ezzel megismertettek
egymassal telepiileseik az emlitett temahoz val6 sajatossagaikat, gondjaikat,
problemajukat, es hogy ezeket mikeppen oldjak meg.
Talalkoztunk a telepiiles tobb civil szervezetenek vezet6jevel, akik megismertettek
tevekenysegiikkel. Reszt vettiink a varos szervezte adventi vasaron is, ahol mi
vendegek is bemutatkozhattunk termekeinkkel.
Mezet, mezkeszitmenyeket, kecskesajtot, edessegeket, italokat, es kezmiives
termekeket kinaltunk az erdekl6d6 helybeli polgaroknak. Az egesz napos vasaron
etelk6stol6val (helyben elkeszitett gulyassal) vartuk a varoslak6kat.
A gyermekeknek orszagaink kezmiives hagyomanyaira epiil6 jatekokb61 tartottunk
bemutat6t. Delegaci6nk fiatal diak zeneszei tanaruk vezetesevel egy
a helybeliekkel kozos rendezvenyen leptek fel, s mutattak be tudasukat, nagy sikert
aratva. Ottletiink soran megismerkedtiink a varos helytorteneti gyiijtemenyevel,
es annak gondoz6javal, lelkes vezet6jevel.
Ellatogattunk egy-ket komyekbeli nevezetes helyre is, peldaul Wangen szep
kisvarosba. Talalkoz6nkon Heimenkirch francia testvertelepi.ilesenek
kepvisel6ivel is megismerkedtiink, aki szintenjelen voltak az adventi vasaron.
A tobb napos program sikerrel zarult, mivel lehet6seget adott telepiileseinknek
az ismerkedesre, bemutatkozasra. A nemzetenkenti elter6 sajatossagaink,
problemaink megvitatasara aj6 gyakorlatok illusztralasara, atbeszelesere.
A talalkoz6n jelen volt az Eur6pai Uni6 kepvisel6je is ellen6rizve esemenyeket,
a testver-telepiilesi partnerkapcsolat palyazati rendezvenyet.
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CIVITAS FORTISSIMA
Balassagyarmat 2011. Janmir 29.

A varos iinnepe tortenelmi kontinuitas kifejezese, tisztelges az 1919. januar 29-i
esemenyek civil es katonai h6sei el6tt, figyelemfelhivas a hazaszeretett, a
polgari osszefogas erenyere, melyert Balassagyarmat a Civitas Fortissima, azaz
a Legbatrabb Varos cimet kierdemelte.
Civitas Fortissima Unnepen reszt vettek a testvervarosok es a Communitas
F ortissima cimet visel6 Kercaszomor de1gaci6i.
Az iinnepi rendezvenysorozat a varosi temet6ben a h6si siroknal val6 f6hajtassal
vette kezdetet. A vasutallomasnal folytat6dott a megemlekezes h6siesen
helytall6 vasutasokr61, ahonnan a felvonulasi menet indult a Varoshaza falan
elhelyezett emlektablahoz.
Az iinnepi miisor osszeallitas es beszedek elhangzasat kovet6en a varas es
intezmenyeinek vezet6i, valamint a vendeg delegaci6k koszorut helyeztek el
a januar 29-i esemenyek aldozatai tiszteletere es emlekere felallitott
emlektablanal.
Delutan a vendeg delegaci6k is reszt vettek a Varmegyehaza disztermeben
megrendezett iinnepi kepvisel6-testiileti iilesen, melyen a varos kiemelked6
tevekenyseget vegz6 polgarai reszere elismeresiil a Balassagyarmat
Diszpolgara es Pro Urbe dijak atadasara keriilt sor.
A delegaci6k reszt vettek a Civitas Fortissima Emlekmuzeum megnyit6
iinnepsegen .
A megemlekezes aktusa mellett a talalkoz6 celja, hogy a jelenkor es a jov6
bekes, szeretetteli egyiittmiikodeset er6sitsiik orszagaink kozott.
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TAPASZTALATCSERE
Ostroleka 2011. majus 25-29.

Delegaci6nk, testvertelepiilesiink meghivasara 2011. majus 26-an erkezett meg
Ostroleka-ba. Megerkezesiink utan talalkoztunk a varos vezet6ivel es az iinnepre
erkez6 vendegekkel. Masnap a varos tiizolt6inak szervezett iinnepsegeken vettiink
reszt, ahol delegaci6nk tagjakent a balassagyarmati tiizolt6 parancsnok is jelen volt.
A reggel a tiizolt6knak szervezett istentisztelettel indult, majd a vendegek
a varoshazara vonultak, ahol a varos vezet6i ismertettek a talalkoz6 programjait, es
a vendegek is bemutatkoztak.
varosnezes utan a tiizolt6k iinnepi allomanyiilesen vettiink reszt, majd bemutattak
epiiletiiket, felszereleseiket, es miikodesiiket.
Masnap a varosi sportcsamokban egy nagyszabasu kick-box versenyt tekintettiink
meg. A vacsora a varoshoz kozeli falusi turizmust bemutat6 etterem es szall6helyen
volt, ahol bemutattak e tevekenysegiiket.
Szombaton a varossal ismerkedtiink. Megneztiik a nemreg atadott uszodat, es
annak specialis gepeszetet. Latogatast tettiink az epii16 ipari parkban, majd a varos
sport intezmenyeit, tekintettiik meg. Bemutattak a palyazati penzb61 felujitott
jatsz6tereket. Vegiil delegaci6nk a varos felujitott szennyviz tisztit6jat, majd vizmii
szolgaltat6jat tekintette meg.
Delutan a varosban vendegszerepl6 Lengyel ,Honved Miiveszegyiittes" fergeteges
miisorat lathattuk. A miisor utan egy regi kolostor szolgalt helyszineiil annak
a csatanak a bemutatasara, amit evek 6ta megrendeznek a varosban. A csata
Ostroleka multjanak nevezetes, dics6 napja. Itt vivta meg sikeresen harcat es vedte
meg a varost J6zefBem vezetesevel a Iengyel hadsereg, meghatralasra keszttetve
a francia csapatot. A latvanyos rendezveny utan, a varos melletti foly6 a Narev
partjan, a csataban resztvev6 katonai hagyomanyokat apol6 csoportok satras
taborhelyen zarult a nap. Delegaci6k majus 29-en vasamap delel6tt a vendeglat6k
bucsuztatasa utan indultak haza.

EAQ:A
EduC'ation,

A~,Jd i ovi$1,lal~f;;ulturc

Executive Agency

Europe for Citizens
Programme

Citizenshig,

IJUSAGNEVELESI KONFERENCIA
Balassagyarmat 2010. junius 8.

Az ifjusagnevelesi konferencia oktatasi es ifjusagnevelesi szakemberek, kozepiskolak igazgat6i reszvetelevel zajlott.
A delelotti szakmai eloadasok folyaman megismertiik a testvertelepiilesek oktatasi rendszeret. Betekintest nyertek
a resztvevok N6grad megye oktataspolitikai koncepci6jaba, a rendorseg ifjusagvedelmi biinmegelozesi munkajaba es
Balassagyarmat ifjusagi koncepci6jaba. Delutan a balassagyarmati kozepiskolak igazgat6i prezentaci6kat tartottak,
melyben bemutattak kepzesi rendszeriiket es specialis kepzesi formaikat. A prezentaci6kat koveto kotetlen
beszelgetesek soran a testveriskolai kapcsolatok kialakitasaban, kozos projektekben val6 reszveteli lehetosegek
feltarasaban tortentek megallapodasok. A konferencian elhangzottak osszegzesekent elmondhat6, hogy a mai eur6pai
polgarnak alkalmazkodnia kell a technol6giai, politikai es gazdasagi valtozasokhoz, szembe kell nezni a globalizaci6
kihivasaival. Az iskolai oktatasnak ezekkel a tarsadalmi es gazdasagi valtozasokkal osszhangban kelllennie. Mindenki
szamara egyenlo eselyeket kell teremteni a tanulasra, a sziikseges keszsegek es kompetenciak elsajatitasahoz
mindenkinek helyet kell kapnia valamely oktatasi intezmenyben, formaban . Az iskolaknak elo kell segiteni a hatranyos
helyzetii retegek, a fogyatekkal elok es a kisebbseg tarsadalomba val6 integraci6jat. Az oktatas minden szintjen meg kell
val6sitani a demokratikus allampolgarra neveles programjat.
Az ifjusagnevelesi konferenciaval parhuzamosan iilesezett a DIAKPARLAMENT .
Mindenkinek tanulnia kell a demokraciat, es ezzel egyiitt allampolgari jogainkat, kotelessegiinket es felelossegiinket,
az iskolakban miikodo diakszervezetek az aktiv allampolgarra valast segitik elo. Az aktiv reszvetel megkoveteli
az erdeklodest a sziikebb es tagabb kozosseg az osztaly,- az iskola,- a lak6kornyezet,- az orszag es Europa mindennapi
problemajaval szemben. Ezt segitette elo a diakparlament, melyen eloszor a hazigazdak tartottak prezentaci6t
a diakeleterol, es a diakonkormanyzatokr6l. Az iilesen vesznek reszt vettek a testvertelepiilesek diakdelegaci6i es a varos
kozepiskolainak diakonkormanyzatai, osszesenl50 diak . A diakonkormanyzatok aktiv demokratikus kozossegek,
melyben a tagok egyiitt gondolkodnak, fogalmazzak meg celjaikat es alakitjak kozossegiik eletet.
A diakonkormanyzatok az ifjusagi demokratikus erdekvedelmi szervezetei, melyek biztositjak, hogy a fiatalok
gyakorolhassak a sajat eletiik es kozossegeik onall6 megszervezesenek jogat, hatekonyabb erdek-kepviseleti es
demokraciagyakorlasi feladatokat. A konferencia masodik reszebe a vendeg delegaci6k mutattak be iskolajuk diakeletet.
Megtudtuk, nagy on hasonlitanak a kepzesi rendszerek, a vizsgaztatas m6djaban a tanev es a sziinetek hosszaban vannak
kiilonbsegek .. A resztvevok koziil a szlovak delegaci6 jelezte szandekat, hogy a balassagyarmatihoz hason16an miikodo
diakszervezet kialakitasar6l. A tanacskozas utan a hazigazdak vezetesevel varosnezo setara indultak a vendegek, amely
nagyonj6 hangulatban telt. Akonferencia es a varosi seta kival6lehet6seget nyiijtott a tanult idegen nyelv gyakorlasara,
megerositette a diakokban az idegen nyelv tanulasanak fontossagat.
A Diakparlament es az ifjusagnevelesi konferencia bizonyitotta kozos eur6pai gondolkodas es egyiittmiikodes
sziiksegesseget es fontossagat.
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DIAKJUNIALIS
Balassagyarmat 2011. junius 9-11.

A DIAKJUNIALIS a balassagyarmati es a vendeg telepiilesek diakjainak
reszvetelevel zajl6 sport-iigyessegi es szellemi vetelkedoket, sz6rakoztat6
programokat tartalmaz6 rendezveny.
A Diakjunialis celja a fiatalok ki:izi:issegi es egyeni felelosseg tudatanak fejlesztese,
a diaki:inkormanyzatok es diakki:izi:issegek megerositese, uj ki:izi:issegek
letreji:ittenek generalasa, a ki:izi:issegek egyiittmuki:idesenek fejlesztese.
A balassagyarmati diakok nagy izgalommal vartak a testvervarosok
diakdelegaci6inak erkezeset, amely meg vonz6bba tette szamukra a vetelkedoket.
Szorgalmasan gyakoroltak a diakok a tanult idegen nyelvet, iskolankent tolmacs
csoportokat alakitottak.
Az ifjusag egeszseges eletm6dra nevelese celjab61 labdarugas,- kezilabda,kosarlabda.- ri:iplabda, asztalitenisz es fekvenyom6 bajnoksagot szerveztiink
a kiili:inbi:izo iskolak fiu es leany csapatai reszvetelevel. A leany ri:iplabda
bajnoksagon a kekkoi diakok gyoztek.
A Miivelodesi Ki:izpont volt a helyszine a szellemi vetelkedoknek, es a kival6
hangulatU karaoke estnek, melyen a vendegek is bemutattak enektudasukat,
szinpadi ratermettsegiiket.
A rendezveny csucspontja a Jatek hatarok nelkiil vetelkedo az egyiittjatszas,
a ki:izi:issegi elmeny, a baratkozas es a kapcsolatteremtes i:iri:imet es lehetoseget
nyujtotta az ifjusag szamara.
A trefas iigyessegi feladatok vegrehajtasa mellett a csapatok szamot adtak
az Eur6pai Uni6 ti:irtenetenek es intezmenyeinek ismeretebol. Az eredmenyhirdetes
elott az X-Faktoros Janicsak Veca koncertje a tetopontjara emelte a vetelkedo
hangulatat.
A hazai csapatot is megelozve a gyozelmet a Modry Kamen-i Spojena Skola
szerezte meg.
Az Utolshownap reggelen a diaksereg iskolankent esouzo tancokat mutattak be.
Nagyon iigyes koreografiakat lattunk, legnagyobb sikert a szlovak es romaniai
diakok tanca erte el.
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TAPASZTALATCSERE
Des 2011. junius 8-12. marcius 23.

A romaniai Dezs-i (Dej) talalkoz6ra 2011. junius masodik heteben keriilt sor, amely
egy kiilonleges esemennyel is 6sszekapcsol6dott. A testvertelepiilesi tala!koz6n
kiviil a resztvevok a Csiksomly6i bucsut is meglatogattak. A magyar es a szlovak
delegaci6 junius 9-en indult utnak. A balassagyarmati delegaci6 egy resze vallalta,
hogy Balassagyarmatt61 futva tegyek meg az utat odafele, Okjunius 8.-an szerdan
indultak utnak. Junius 9.-en mar Romania teriileten futottak es keso delutan
megerkeztek Dej varosaban. Itt csatlakoztak a delegaci6hoz a varos kepviselo
fogadtak oket. Az este az ismerkedessel telt.
A talalkoz6 masodik napjan a delegaci6k talalkoztak a telepiiles vezetoivel,
sportol6ival. Ismerkedtek a varos kozigazgatasi rendszerevel, tersegi szerepevel,
turisztikai feladataival es nevezetessegevel.
A kovetkezo nap dele!Ottjen a varos vonzaskorzetenek idegenforgalmi
latvanyossagain mutattak be a hazigazdak a delegaci6knak. A fut6k folytattak
utjukat hogy Csikszeredara (Miercurea Ciuc) erjenek, es reszt vegyenek a bllcsun.
A delegaci6 tagjai ellatogattak Szentegyhazas faluba, ahol a helyi nepszokasokkal
ismerkedtek, majd este reszt vettek a telepiilesen miikodo k6rus es zenekar
koncertjen. Ez egy evtizedek 6ta miikodo kulturalis csoport, ahol a szekelyfoldi
varos gyerekei muzsikalni, enekelni es tancolni tanulhatnak.
A Gyermekfilharm6nia a varoska biiszkesege (ahogyan a helyiek nevezik, a ,Fili")
ahol140 fiatal enekel es zenel. A k6rust Haaz Sandor alapitotta es diriga!ja jelenleg
is. Nagy nepszeriisegnek orvendenek hataron innen es tul, gyakran tumeznak
Magyarorszagon es szerte Eur6paban. A koncert utan k6z6s enekles es tanchaz
zarta az estet. Vasarnap reggel a helyben termelt sajtokkal, etelekkel
ismerkedhettek meg a resztvevok, maj d haza indultak.
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TESTVER TELEPULESEK
ES GYARMATOK TALALKOZOJA
Balassagyarmat 2010. augusztus 17-20.

A talalkoz6 celja, hogy varosunk testvervarosai es Gyarmat nevii nevrokon
telepiileseink talalkozhassanak, ismerkedhessenek, baratkozhassanak egymassal,
hogy a meghivott telepiilesek kozott tovabbi partneri kapcsolatok kialakitasara
keriilhessen sor.
Meghivasunkat elfogadva 12 telepiiles delegaci6ja erkezett meg augusztus 17-en
Balassagyarmatra. Anyit6 napon Iliny volt a helyszine az ismerkedesi estnek.
Egymas utan bemutatkoztak a hazigazdak, majd a testvervarosaink es vegiil
a Gyarmat nevet vise16 telepiilesek. Ezutan kovetkezett a vacsora, a helyi
gasztron6miai special is elnyerte a vendegek tetszeset. Vacsora utan az ilinyi folkl6r
csoport miisoraval sz6rakoztatta a resztvev6ket, melyet kovet6en a delegaci6k
sorban elenekeltek egy a sajat telepiilesiikon kozismert dalt, ami tovabb fokozta
az est kival6 hangulatat. A program kozos tancmulatsaggal zarult, mely
meger6sitette a talalkoz6 barati legkoret.
A talalkoz6 masodik napjanak dele16ttjen a balassagyarmati Fegyhaz es Borton
Intezetben es a Tiizolt6sagon tettek latogatast a delegaci6k. Az epiiletek
megtekinteset kovet6en, megismertek az intezmenyek miikodesi rendjet, technikai
felszereltseget. Erdei setat tettek a varos kiemelt termeszetvedelmi es
iidiil6ovezetben Nyirjespusztan. Delben a telepiilesek helyi viseletben, zenesz6
mellett kinalva az EUROPICNIC-en megk6stoltak egymas gasztron6miai
csemegeit, edes,- savanyli,- s6s specialitasait, italkiilonlegessegeit. Delutan keriilt
sor a ,Gyarmat kiralya" jatekos iigyessegi versenyre, melyen a teleplileseket
kepvise16 4 f6s csapatok kiizdottek meg a Gyarmat kiralya cimert. A kiva16
hangulatU, latvanyos es otletes feladatokb61 osszeallitott vetelked6t sport es
ijaszbemutat6 szinesitette. A gy6zelmet az Ostroleka csapata szerezte meg.
A Slovenske Darmoty KultUrhazaban elfogyasztott vacsora utani miisoros
tancesten megiinnepeltek a resztvev6k a vetelked6n elert sikereiket.
Harmadik napon kozos kirandulast szerveztiink.
Aut6buszokkal
Szecsenybe utaztunk, ahol a belvarosban setaltunk es
megtekintettiik a Ferences templomot, Tiiztomyot es a Forgach Kastelyt.
Ebed utan Nyugat-n6gradi kirandulasra indultunk. El6szor a Dejtar Tajhazban
lattak vendegiil a csoportot, ahol szinvonalas folkl6r bemutat6t lattunk es
k6rusmiisort hallottunk. Majd a h6segt61 elgyotorten megpihentiink a Sziiz Maria
gy6gyit6 fenyenek forrasat koriilvev6 amyas fak alatt, hiis vizevel csillapitottuk
szomjunkat. Veglil a Dregelypalanki Miivel6desi Hazba ertiink, ahol a vacsorat
kovet6en a vendegdelegaci6k mutattak be otletes miisorszamaikat. A hangulatos
estet kozos nepzenei tanchaz es pa16c tanctanulas zartaA talalkoz6 negyedik napjan
a delegaci6k reszt vettek az Allamalapit6 Szent Istvan tiszteletere rendezett varosi
iinnepen. Az iinnepi hangulatot fokozta, hogy a tetsvervarosi szerz6des kotesr61
sz616 szandeknyilatkozatot alairasaval hitelesitette Heimenkirch es Slovenske
Darmoty polgarmestere. A kozos ebedet kovet6en a delegaci6kt61 a Polgarmesteri
Hivatalban bllcsut vettiink hazautazasuk e16tt. A heimenkirchi es a szlovakiai
delegaci6val egyiitt vettiink reszt a delutani sz6rakoztat6 iinnepi miisoron, melynek
vegen Slovenske Darmoty ajandek tiizijatekkallepte meg a rendezveny resztvev6it
es a varos lakossagat.
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TAPASZTALATCSERE
Lamezia Terme 2011. okt6ber 7-11.

2011. okt6ber 7-11. kozott Balassagyarmat es testvertelepiilesei (a romaniai Des
kivetelevel) reszt vettek az olaszorszagi Lamezia Terme-i talalkoz6n. A calabriai
testvervarosunkban programunkat egy kiilonleges esemeny is gazdagitotta.
Okt6ber 9.-en a telepiilesre latogatott XVI Benedek papa, ami nem csak a mi
delegaci6nknak, hanem a varosnak, es a del olasz regi6kb6l erkezo zarandokoknak
is kiemeltjelent6segii napjava valt.
A tobbnapos talalkoz6n megismerkedhettiink a harom telepiilesb6l (Nicastro,
Sambiase, Santa Eufemia) osszeepiil6 varos kozigazgatasaval, tersegi szerepevel,
turisztikai feladataival es komyek egy-ket nevezetessegevel.
Megerkezesiink masnapjan Gianni Speranza a varos polgarmestere fogadta
delegaci6nkat. Bemutatta a varoshazat, majd beszelt a telepiilese
onkormanyzatar6l es a politikai kepvisel6testiilet osszeteteler6l. A varoshaza
disztermeben zajl6 ismerkedesen sz6 esett Lamezia Terme kozigazgatasar6l,
gazdasagi helyzeter6l, kulturalis eleter6l, a tersegben betoltott szereper6l,
turisztikai lehet6segekr6l. Kiilon kiemelte a vasamapi papai latogatast, es hogy
mil yen jelent6s hatasa van ennek a delolasz regi6kra.
A tajekoztat6 utan polgarmester valaszolt a delegaci6 kerdeseire.
A talalkoz6 utan a varos tortenelmi reszet Nicastro-t tekintettiik meg, majd
csapatunk a Lamezia Terme-t6l nem messze fekv6 tengerparti Tropea-ba latogatott.
A telepiiles UNESCO altai vedett es Europa hirii turisztikai hely. Itt
megismerkedhetiink a varoska tortenelmevel, nevezetessegeivel.
Az esti vacsoranal vendegiink volt Pippo Capellupo Catanzaro provincia sport es
idegenforgalmi tanacsosa, kepvise16, aki a terseg turisztikai lehet6segeir6l tartott
tajekoztat6t.
Talatkoz6nk harmadik napjan, vasamap delel6tt resztvettiink XVI Benedek papa
eucharisztikus misejen. A tobb szazezer f6vellezajlott talalkoz6 nagy hatassal volt
a megj elentekre koztiik delegaci6nkra is.
Delutani uticelunk Martirano varosa, a Medici csalad 6si szekhelyenek es egyik
templomanak megtekintese volt. Amelynek erdekessege, hogy a tempi om fresk6it
a balassagyarmati Lencses Zsolt fest6miivesz keszitette. Martirano utan Lamezia
Terme belvarosaban setaltunk es megtekintettiik a varos szinhazi epiiletet, melynek
homlokzatat Csemniczky Zoltan szinten balassagyarmati szobraszmlivesz
alkotasai diszitik.
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XXXIII. ISZN
Balassagyarmat 2012. janwir 27-29.

A Balassagyarmaton megrendezett Madach Imre Irodalmi es Szinjatsz6 Napok a hazai
amator szinjatszas Jegidosebb fesztivalja, mely 2012. januar 27-en immar 33. alkalommal
nyitotta meg kapujat a szinjatsz6k, szinhazi szakemberek es szinhazszereto kozonseg elott.
A fesztivali program rendhagy6 m6don a pecsi Escargo Haj6ja Szinhazi es Nevelesi
Szovetkezet es a budapesti Christina and the funny guys versenyeloadasaval kezdodott.
Delutan fel hatkor keriilt sor a fesztival hivatalos megnyitasara, melyen Borbath Erika,
Az MMIKL f0igazgat6 asszonya es Balla Mihaly orszaggyiilesi kepviselo koszontotte
a fesztival resztvevoit. Vegiil Medvacz Lajos polgarmester ur a Fesztival Szellemenek
a!arcat is feloltve hivatalosan is megnyitotta a fesztivalt. Az iinnepi pillanatok utan
folytat6dtak az eloadasok,a tinnyei PaTHALIA Miniszinpad, a szekesfehervari Horvath
Gergely, az inarcsi KB35, a budapesti Torma Maria, a budapesti TrainingSpot.Tarsulat
mutatkozott be.
Az ejfel fele kezdodott ismerkedesi esten a resztvevok tartalek energiajukat eloveve
onfeledten sz6rakoztak hajnalig.
A sepsiszentgyorgyi Oson6 Szinhazmiihely pentekre tervezett eloadasa technikai okok
miatt mas helyszinen szombaton reggel kilenckor keriilt bemutatasra, ezutan kovetkezett
a penteki eloadasok szakmai ertekelese.
A szakmai miihelybeszelgetes utan delutan ket 6rat61 folytak a bemutat6k. Szinpadra
lepett a budapesti Apr6 Szinhaz, a budapesti Tiizgoly6, a budapesti KIMI-VMG 12D,
a biiki Sok-szin-pad Tarsulat, a veszpremi Alig Szinpad, a celldomolki Soltis Lajos
Szinhaz, a gyori KorTelikor es a losonci Karman J6zsefSzinhaz.
A Borbely-Dresch Quartet magas szinvonalu jazzkoncertje melt6 zarasa volt a napnak.
A fesztiva! zar6 napjan a Civitas Fortissima iinnepi programjaival es a Testvertelepiilesek
Tematikus Hal6zatepitesi Projektjenek zar6 rendezvenyevel parhuzamosan keriilt sor
vasamap dele!Ott az elozo napi e!Oadasok szakmai ertekelesere.
Kora delutan a gyori Import Impro Szinhaz sz6rakoztatta a fesztival resztvevoit, majd
a fesztivaldijak atadasat kovetoen a Fesztival Szelleme bezarta a 33. ISZN-t.
Az Oson6 Szinhazmiihely a romaniai magyar nyelvii szinjatszasert, dramapedag6giaert,
tehetseggondozasert vegzett munkajuk elismeresre melt6. A fesztiva!on eros kritikai
felhangu, pontos jelkephasznalaru, modem eszkozokkel megformalt kortars-avantgard
szinhazi eloadast mutattak be, me lyre a zsiiritol eziist minositest kaptak.
A szlovakiai Karman J6zsef Szinhaz eloadasaban j6 ritmusu, szepen felepitett, sok
filoz6fiai fejtegetest magaba foglal6 eloadast lattunk a Johanna megforma!asaval
az eloadas cimszereploje elnyerte a fesztivallegjobb szinesznonek jar6 dijat.
2012. januar 27-28-29-en Balassagyarmaton ismet egy szinvonalas fesztival nyujtott
felejthetetlen szinhazi elmenyt a kozel ketszaz jatsz6nak es szakembemek, es az alland6
telthazat biztosit6, tobb szaz fOs kozonsegnekA fesztivalon kapott szakmai elismeresek,
kritikak erositik a csoportok alkot6kedvet, hozzajarulnak a nem hivatasos szinhazi
mozgalom tovabbelesehez, az amator szinjatsz6k nemzetkozi szintii egyiittmiikodesehez.
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PROJEKT ZAR6 KONFERENCIA
Balassagyarrnat 2012. janmir 30.

A projekt zar6konferenciaja e16tti napokban bekovetkezett zord teli id6jaras, a nagy h6 es minusz 20 fok koriili hideg
miatt a testvervarosi delegaci6k nem mertek vallalni az utazast. Ebb61 ad6d6an a zar6konferencia a Balassagyarmat es
a SlovenskeDarmoty resztvetelevel keriilt megrendezesre
A talalkoz6n els6kent a hazigazdak neveben Medvacz Lajos Balassagyarmat varos polgarmestere koszontotte
a resztvev6ket, mel yet kovet6en ertekelte a 2010 juniusat61 2012 januarjaig tart6 projektet, osszefoglalta
az esemenyeket es azok eredmenyeit.
Orszagaink Eur6pahoz val6 tartozasa reven a projekt kapcsolataink er6siteset es kiszelesiteset teszi lehet6ve.
Programjaival , konferenciak, tapasztalatcserek, fesztivalok szervezesevel kozelebb hoztuk egymashoz a testver
varosok polgarait, e16segitettiik egy mukod6kepes ha16zati rendszer kialakulasat. A mindenki szamara nyitott
programokon a lakossagnak is lehet6sege volt bekapcsol6dni az Europa jov6jer6l val6 kozos gondolkodas
folyamataba.
A konferenciakon, tapasztalatcsereken, fesztivalokon resztvev6 polgarok a tarsadalmi es gazdasagi megujulas
folyamatanak nem passziv szemlel6i, hanem aktiv formal6ikent lehettekjelen, ezaltal general6i tudnak lenni nemzeti
es nemzetkozi szintii valtozasoknak, egyiittmukodesi folyamatoknak.
A programban resztvev6 testvertelepiilesek kepvisel6i megismertek egymas kulrurajat, muveszeti es komyezeti
ertekeit, gasztron6miajat, hagyomanyait, betekintest nyertek egymas gazdasagi es tarsadalmi rendszerebe,
megtapasztaltak vendegszeretetiiket, ezaltal kepesse valtak hatekony egyiittmukodesre, a kozossegi kapcsolatok
celtudatosabb szervezesere.
A projekt rendezvenyeit sikeresen lebonyolitottuk, melynek eredmenyesseget a szemelyes baratsagok kialakulasan rul
szamos do log igazolja:
A projekt a tervezetten rul ujabb egyiittmiikodeseket is generalt. A projekt balassagyarmati programjaiba bevont
turisztikai intezmenyek es szervezetek koziil tobben ujabb hal6zatepitesi projektet inditottak el, melyekbe
Balassagyarmat testvertelepiilesei koziil Heimenkirchet es Ostrolekat is bevontak, illetve tovabbi eur6pai nemzetek
varosaira terjesztettek ki ami kapcsolataink er6siteset es az eur6pai hal6zatepites tovabbi kiszelesiteset teszik lehet6ve.
A projekt szervezese kozben Slovenske Darmaty es Balassagyarmat kozott elmelyiilt a testvertelepiilesi kapcsolat.
AfOidrajzi kozelseg is el6segitette, hogy a projekten rulmen6en szinte mindennapossa valt az egyiittmukodes.
A projektben eredetileg tervezettnel tobb alkalommal fogadta el balassagyarmati szlovakiai-nemet-lengyel -olasz
testvervarosaink meghivasat es delegaci6t kiildott a kapcsolatainkat meg szorosabbra kot6 esemenyekre, iinnepi
alkalmakra.
A konferenciak, szakmai beszelgetesek es kozos elmenyek tovabbi testvervarosi egyiittmiikodesek kialakulasat
segitettek el6, peldaul az augusztusi tetsvertelepiilesek es gyarmatok talalkoz6ja kereteben Slovenske Darmoty es
Heiemnkirch kozott testvertelepiilesi szandeknyilatkozat alairasara keriilt sor. A diakjunialisok es az ifjusagi
konferencia resztvev6i kozott is uj egyiittmiikodesek alakultak ki. Szlovak es magyar diakok tobb izben szerveztek mar
kozos sport es kulturalis rendezvenyeket. Szakmai egyiittmukodes alakult ki magyar-szlovak- olasz iskolak kozott
a fogyatekkal el6 es hatranyos helyzetii tanul6k nevelesevel kapcsolatos j61 bevalt gyakorlatok cserejere., melynek
kereteben oktatasfejleszt6 eszkozok beszerzesere kozos palyazat benyujtasat tervezik. Vendeglat6 kepzesben
balassagyarmati diakoknak lehet6segiik nyilt arra, hogy nyari szakmai gyakorlatukat olasz testvervarosunkban
vegezzek.
Az altai, hogy a testvertelepiilesek is bevontak mas testvertelepiileseiket a programba tovabbi illetve , hogy a Gyarmat
nevet visel6 telepiileseket meghivtuk a nyari talalkoz6ra ez a kialakult testvervarosi hal6zat tovabb b6viilt.
Szlovakgyarmat polgarmester asszonya megkoszonte Balassagyarmatnak a projekt szinvonalas es eredmenyes
lebonyolitasat. Kijelentette, hogy orommel vettek reszt a lebonyolitasi munkaban es remenyet fejezte ki a tovabbi
sikeres egyiittmukodest illet6en, illetve a hal6zatjov6beni mukodesere vonatkoz6an.
Az ertekelesek elhangzasa utan a delegaci6k atvettek a projektr61 kesziilt foto dokumentaci6t.
A projekt utols6 programja e16z6 napon ert veget, ezert a projektet 6sszegz6 kiadvanyt es filmet nem tudtuk elkesziteni,
akes6bbiek folyaman postai uton eljuttatjuk vagy kovetkez6 latogatasunkkor keriil atadasra.
A talalkoz6 vegen a resztvev6k meger6sitettek a kialakult hal6zati egyiittmukodes hosszu taw fenntartasanak
szandekat.
A projekt a tervezetten tul ujabb egyiittmukodeseket is generalt. A projekt balassagyarmati programjaiba bevont
turisztikai intezmenyek es szervezetek koziil tobben ujabb hal6zatepitesi projektet inditottak el, melyekbe
Balassagyarmat testvertelepiilesei koziil Heimenkirchet es Ostrolekat is bevontak, illetve tovabbi eur6pai nemzetek
varosaira terjesztettek ki ami kapcsolataink er6siteset es az eur6pai hal6zatepites tovabbi kiszelesiteset teszik lehet6ve.
A projekt szervezese kozben Slovenske Darmaty es Balassagyarmat kozott elmelyiilt a testvertelepiilesi kapcsolat.
Afoldrajzi kozelseg is el6segitette, hogy a projekten rulmen6en szinte mindennapossa valt az egyiittmukodes.
A projektben eredetileg tervezettnel tobb alkalommal fogadta el balassagyarmati szlovakiai-nemet-lengyel -olasz
testvervarosaink meghivasat es delegaci6t kiildott a kapcsolatainkat meg szorosabbra kot6 esemenyekre, iinnepi
alkalmakra.
A konferenciak, szakmai beszelgetesek es kozos elmenyek tovabbi testvervarosi egyiittmukodesek kialakulasat
segitettek e16, peldaul az augusztusi tetsvertelepiilesek es gyarmatok talalkoz6ja kereteben Slovenske Darmoty
es Heiemnkirch kozott testvertelepiilesi szandeknyilatkozat alairasara keriilt sor.
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